
 

Update 29 september 2021 

 

Binnenkort ben je deelnemer aan een bijeenkomst op De Hoorneboeg, leuk dat je komt!  

Vanaf 25 september jl. gelden nieuwe coronamaatregelen. De 1,5 meter afstandsnorm 
verdwijnt, maar Corona is nog niet weg. We willen graag dat alle gasten zich veilig 
voelen op De Hoorneboeg en mee kunnen doen aan een bijeenkomst. In het afgelopen 
jaar heeft dat geen problemen opgeleverd en we gaan graag op deze voet verder. Dat 
betekent dat we elkaars mening respecteren omtrent alles wat met Corona te maken 
heeft en dat we met z’n allen een zo veilig mogelijk situatie creëren voor iedereen.  
 
Voordat je bij ons komt, leggen we je daarom graag uit wat je bij ons kunt verwachten.  
 

De verplichte 1,5 meter afstandsnorm verdwijnt - met als uitzondering dat iedereen vanaf 
13 jaar en ouder in de horeca, bij een evenement, sportwedstrijd of culturele voorstelling 
een coronatoegangsbewijs nodig heeft. Voor je bijeenkomst op De Hoorneboeg 
betekent dat: 

✓ Voor deelnemen aan bijeenkomsten en overnachten op onze locaties is geen 
coronatoegangsbewijs nodig. 

✓ Voor deelnemen aan bijeenkomsten en overnachtingen – waarbij een ontbijt, 
lunch en/of diner in ons restaurant deel uitmaakt van je programma – heb je wél 
een geldig coronatoegangsbewijs nodig. 

✓ Een coronatoegangsbewijs kan bestaan uit een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of 
testbewijs dat je kunt laten zien via de Corona Check App. 

✓ De organisatoren van je bijeenkomst zijn verantwoordelijk voor het controleren 
van de geldigheid van dit toegangsbewijs. Zij scannen het coronatoegangsbewijs 
(Coronacheck) met de Corona Check Scanner App.  

✓ Als je geen toegangsbewijs kunt laten zien, dan kun je buiten eten -  zoals op het 
terras of onder de stretchtent  bij Bij de Tuinman of in de (open) veranda op het 
Veld.  De organisatie van je bijeenkomst moet dit uiterlijk 14 dagen van te voren 
doorgeven aan De Hoorneboeg. Dus laat het hun op tijd weten.  Verder adviseren 
we in deze situaties (zelf) een sneltest te doen, voor de optimale veiligheid van 
iedereen. 

  

 



✓ In uitzonderlijke gevallen kunnen we nagaan of we het eten binnen kunnen 
serveren. Dat is dan in één van onze locaties (niet in het restaurant) en met 1,5 m. 
afstand. Omdat we iedere dag verschillende groepen hebben, kunnen we dit niet 
garanderen.  

 

 

• Benauwdheidsklachten, koorts en verkoudheidsklachten (loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest): dat zijn helaas allemaal redenen om thuis te blijven. Maak 
een afspraak om je te laten testen en blijf thuis tot je de testuitslag weet.  

• Ook wij blijven thuis als we niet fit zijn. Dus als wij, of onze huisgenoten, verkouden 
zijn, koorts hebben of ons benauwd of grieperig voelen, zijn we niet op De 
Hoorneboeg.

• Hoewel de 1,5 meter afstand geen verplichting meer is, adviseren wij je om elkaar 
de ruimte te geven. Als mensen dicht bij elkaar zijn, kunnen zij het coronavirus 
snel aan anderen doorgeven. 

• We maken ook tussentijds schoon en doen dat met een nog grotere zorg dan 
normaal gesproken.  

• Was vaak en goed je handen met water en zeep, hoest of nies in je ellenboog en 
schud geen handen.  

• In alle locaties kunnen we op verzoek beschermende handschoenen en/of 
mondkapjes verzorgen. 

• Ook vind je overal desinfecterende zeep en gel en tissues. 

• Frisse lucht is belangrijk. Zorg dat er een raampje of deur open staat of laat de 
ruimte een paar keer per dag even goed doorluchten.  
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